67. VASUTASNAP
2017. július 8.

Budapest, Celldömölk, Nyíregyháza, Pécs, Szeged, Szolnok*

Kedves Munkatársunk!
Örömmel tájékoztatjuk, hogy a hagyományokhoz híven idén is
megrendezzük a Vasutasnapot, amelyre 2017. július 8-án
kerül sor.
Országszerte 6 helyszínen várjuk Önt és kedves családját az általában 10-től 18 óráig tartó Juliálisokon.
Sztárfellépők, koncertek, családi vetélkedők, főzőverseny, kispályás labdarúgó-bajnokság, nyereményjátékok, friss falatok és frissítők, de mindenekelőtt sok-sok régi barát és felhőtlen jó hangulat
vár mindenkit rendezvényeinken.

Jöjjön el Ön is!
Ünnepeljünk, szórakozzunk együtt a 67. Vasutasnapon!

Kérjük, étkezésijegy-igényét az interneten, a
https://www.mavcsoport.hu/vasutasnap/etkezesi-jegy-igenyles

oldalon jelezze 2017. június 9-ig!
A 2017. május 31-ig online jelentkező munkatársaink között értékes ajándékokat sorsolunk ki!
*Az adott térségen/régión belüli helyszínváltoztatás jogát fenntartjuk!

Igénylőlap
Étkezési jegy a 2017. évi Vasutasnapra
Általános tudnivalók
Étkezési jegyet a MÁV Zrt. és leányvállalatainak munkavállalói, valamint a Rail Cargo Hungaria Zrt. munkavállalói igényelhetnek, dolgozónként két darabot.
Az étkezési jegyet belső postán az Ön szolgálati helyére juttatjuk el, ezért fontos, hogy az igényléshez
szükséges adatokat olvashatóan és pontosan adja meg!

Az igénylőlapok postázási címe, beküldés határideje
MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóság
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

beküldési határidő: 2017. június 9., péntek

Elektronikus igénylés
Gondoljon a környezetére! Ha lehetőségei engedik, igénylését a

https://www.mavcsoport.hu/vasutasnap/etkezesi-jegy-igenyles
felületen online is feltöltheti. Ebben az esetben, kérjük, NE küldje el postán az igénylőlapját!

SZEMÉLYES ADATOK
Kérjük, az adatlapot nyomtatott nagybetűvel töltse ki!

Törzsszám:
Családnév:
Utónév:

Szolgálati hely címe (saját lakcímre nem áll módunkban postázni az étkezési jegyeket):
Irányítószám:

Település:
Házszám:

Út/utca/tér:

Melyik vállalatnál és annak melyik szervezeténél dolgozik?
MÁV Zrt.
MÁV-START Zrt.
MÁV SZK Zrt.

MÁV FKG Kft.
MÁV KFV Kft.
MÁV Vagon Kft.

Záhony Port Zrt.
MÁV-HÉV Zrt.
Rail Cargo Hungária Zrt.

Szervezeti egység (pl.: Soroksár állomásfőnökség):

A választott Juliális helyszíne (Kérjük, x-szel jelölje)
Budapest

Szeged

Nyíregyháza

Szolnok-Tiszaliget

Pécs

Celldömölk

Dátum:					

Igénylő aláírása:

!

Az adatlap hiányos
kitöltése esetén nem
garantált az étkezési
jegy postázása.

